
 
   
 
 

 

 
 

LECTURES VIOLETA 
 

Què són? En les Tertúlies Literàries Dialògiques (TLD) les persones es reuneixen per a dialogar i 

compartir sobre un llibre literari amb vessant igualitària. L'opció de les Lectures Violeta és perquè 

estes obres aborden qüestions centrals de la vida de les persones i que s’han de posar de manifest en 

la nostra societat; i perquè açò trenca amb les barreres elitistes culturals que han considerat la 

literatura, en general, i la lectura feminista, pròpia de determinats grups socials. Es democratitza així 

l'accés a la cultura per a totes les persones. 

La TLD es desenvolupa compartint, mitjançant un rigorós respecte del torn de paraula, 

aquelles idees i trams de l'obra que les persones participants prèviament han seleccionat 

perquè els ha cridat l'atenció o els han suscitat alguna reflexió. Açò genera un intercanvi molt 

enriquidor, que permeteix una major profunditat en els temes i promou la construcció de 

nous coneixements. 

Les TLD han demostrat que augmenten el vocabulari, milloren l'expressió oral i la comprensió 

lectora. Al mateix temps, és un exercici de respecte, d'escolta igualitària, que transforma el 

context de les persones i crea sentit. 

A qui va dirigit? A xiquetes i xiquets d’entre 9 i 12 anys. 

Hem de comprar els llibres? Els llibres es deixaran en préstec des de la Biblioteca Municipal i 

es facilitaran als xiquets i xiquetes que els tornaran una vegada comentat amb els companys i 

companyes.  

Perquè un grup de LECTURES VIOLETA? Per fomentar la lectura entre els xiquets i les 

xiquetes de Castelló a la vegada que generar nous vincles i interessos entres els xiquets i les 

xiquetes de la localitat. Amb l’objectiu de donar-los ferramentes  per  construir un futur on la 

igualtat entre homes i dones siga efectiva i el canvi siga real.  

Quan seran les reunions de les Lectures Violeta?  

 

1a sessió dimarts 23 de març 18:00h 
 Presentació del grup i entrega del primer llibre  
Quan les nenes volen alt, Raquel Díaz Reguera 
Coordinaran la sessió:  Maurici Belmonte, Laura Capsir, Elisa Rubio i Richard Garrigues. 
 

2a sessió divendres 16 d’abril 18:00h 
Tertúlia al voltant de la lectura Quan les nenes volen alt, Raquel Díaz Reguera 
Modera la tertúlia: Maurici Belmonte 
 

 



 
   
 
 

 

 

3a sessió divendres 14 de maig 18:00h 
Tertúlia al voltant de la lectura (lectura per determinar)  
Modera: Laura Capsir 
 

4a sessió divendres 4 de juny 18:00h 
Tertúlia al voltant de la lectura (lectura per determinar) 
Modera: Richard Garrigues 
 

 

On ens reunirem? Al segon pis de l’edifici de l’Obrera (Biblioteca Pública Municipal Joan 

Fuster) 
 

Com puc participar? Envia un correu a biblioteca@castellosom.com indicant el teu nom, 

cognoms i edat en l’assumpte indica com a concepte ‘Lectures violeta’.   
 

T’enviaran un correu confirmant-te la correcta inscripció en l’activitat i emplaçant-te a la 

primera reunió el 23 de març.  
 

 

 

Aforament limitat a 15 xiquets/es 

 
 

 


